
  KOMUNIKAT   ZARZĄDU  OKRĘGU 

      PIOTRKÓW  TRYB. 

 

1. Decyzją  Zarządu  Okręgu  Piotrków  Tryb.  z  dnia  27.06.2017 
informujemy  wszystkich  hodowców    naszego  Okręgu  że,  lot  z  
Minden  I  przełożony  jest  z  dnia  08.07.17 /  sobota  /  na  dzień  
09.07.17  z  powodu  spotkania  w  Niemczech  grupy  państw  G-20.  
Wkładanie  na  ten  lot  odbędzie  się  w  dniu  07.07.2017.   
Wszystkie  oddziały  na  koszt  własny  dowożą  gołębie  na  punkt  
przeładunku  do  Kamińska  na  plac  Targowy  do  godz.  19.00. 

Przeładunek   będzie  do  kabiny  oddz.  Piotrków  Tryb.  która  to  dowiezie  
gołębie  na  start  w  Minden.  Ilość  wkładanych  gołębi  do  kosza  to  18  szt. 

Lot  z  Minden  II  odbędzie  się  w  planowanym  terminie. 

2. Na   lot  z  Brukseli  w  dniu  29.07.2017r.      mamy  zgłoszonych   
ok. 600.  gołębi  z  wszystkich  oddziałów  i  taka  ilość  jest  przesłana  
do  Zarządu  Głównego.  W  regulaminie  Z.G.  podana  jest  kwota  
 2.0  zł. /szt.  na  cele  charytatywne  -  opłatę  należy  uregulować  do  
dnia  01.07.17  u  skarbnika  Okręgu. 
Zarząd  ustalił,  że  punkt  wkładania  będzie  w  oddz.  Piotrków  Tryb.  
przy  ul.  Broniewskiego  / na  przeciw  stadionu  Polonia / 

Aby  spełnić  warunki  regulaminowe,  to  każdy  hodowca  jest  zobowiązany  
osobiście  przywieźć   swoje  gołębie  na  punkt  wkładań  z  pełnym  zestawem  
do  ESK  i  zegarów  tradycyjnych. 
Koszt  przewozu  do   ogólnego  punktu  wkładań  w  Częstochowie  wynosi  
 8,0  zł.  od  gołębia  i  kwotę  tą  należy  wpłacić  do  dnia  15.07.2107  do  
skarbnika  Okręgu. 

Niedopełnienie  warunków  regulaminowych  na  punkcie   wkładań   w  
ilości  500  szt. gołębi   eliminuje  udział  naszego  Okręgu  z  tym  locie – po  
prostu   lot  się  nie  odbędzie. 
 



Należność  po  2,0  zł./szt.  x  600  goł. =  1200 zł.   musi  być  uregulowany  
przez   Okręg   do  dnia  03.07.2017  na  konto  Zarządu  Głównego.  

Do  dnia  02.07.2017 r.  do  godz.  20.00  oddziały  są  zobowiązane  do  
podania  skorygowanych  ilości  gołębi , po  to  aby  Okręg  w  dniu.  03.07.17r.  
podjął  decyzję  co  do  organizacji  tego  i  tą  informację  jest  zobowiązany  
przesłać  do  Zarządu  Głównego  w  Orzeszu. 

Dane  te  należy  przesłać  telefonicznie  do  sekretariatu  Okręgu. 

3.  Zarząd  Okręgu  podjął  decyzję  o  organizacji  lotu  gołębi  młodych  z  
Berlina / Niemcy.  Lot  jest  planowany  w  d.  19.09.17  lub  20.09.17 
Lot  ten  nie  może  być  zaliczany  do  mistrzostwa  w  kat. A  -  jest  to  
lot  dobrowolny. Przewidywany  koszt  od  gołębia   wyniesie 15-20  zł. 
Regulamin  tego  lotu  będzie  opracowany  w  późniejszym  terminie  i  
podany  do  wiadomości  w  następnym  komunikacie. 
 
 
         
                 
            


